
 

 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

 

 

 

 



 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে  (দাখিল)                                                                                                                                             চবষয়: শ্রপৌরনীচি ও নাগচরকিা 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

  cÖ_g 

Aa¨vq : 

†cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 

➢  †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

wel‡q aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢  ‡cŠibxwZ cv‡Vi 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢ cwievi,mgvR,ivóª I 

miKv‡ii aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢ iv‡óªi DrcwË m¤ú‡K© 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

➢  cwievi,mgvR,ivóª I 

miKv‡ii m¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 

- ‡cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 

- ‡cŠibxwZ I 

bvMwiKZv wel‡qi 

cwimi ev welqe ‘̄ 

- cwievi,cwiev‡ii 

†kÖwYwefvM 

-cwiev‡ii 

Kvh©vejx 

- mgvR 

- ivóª 

- iv‡óªi DrcwË 

- miKv‡ii aviYv 

- ivóª I miKv‡ii 

m¤úK© 

১৮ ১ে A¨vmvBb‡g›U 

 শ্রপৌরনীচি ও নাগচরকিা 

চবষয়টি পাঠ-শ্রেমষ শ্রিাোর 

অ্র্জনসমূমের িাচিকা 

সম্বচিি একটি শ্রপাস্টার 

তিচর কর। 

সংমকি-(চনমির চবষয়বস্তু 

সম্পমকজ তুচে যা শ্রর্মনছ) 

১। নাগচরকিা 

২। পচরবার 

৩। সোর্ 

৪। রাষ্ট্র 

৫। আন্তর্জাচিক সংস্থা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। শ্রপাস্টার 

শ্রপপার/কযামিন্ডামর

র উিটা 

পৃষ্ঠা/খািার পৃষ্ঠা 

শ্রর্াড়া চিময় 

শ্রপাস্টার তিচর করা 

শ্রযমি পামর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 
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২য় A¨vmvBb‡g›U 

‘রামষ্ট্রর উৎপচত্ত ও রাষ্ট্র 

গঠমনর উপািান’- এই 

চেমরানামে চনমের সংমকি 

অ্ুসরি কমর সমব জাচ্চ ৩০০ 

েমের েমে একটি প্রবন্ধ 

চিখ। 

সংমকি- 

১। রামষ্ট্রর উৎপচত্ত সম্পমকজ 

শ্রিাোর দৃচিমি অ্চধক 

গ্রেিমযাগ্য েিবাি  

২। েিবািটি অ্চধক 

গ্রেিমযাগ্য েমন েওয়ার 

শ্রযৌচিক কারি 

৩। রাষ্ট্র গঠমনর উপািান 

সমূে 

৪। শ্রিাোর দৃচিমি রামষ্ট্রর 

সবমিময় গুরুত্বপূি জ উপািান  

৫। উি উপািানটি সবমিময় 

গুরুত্বপূি জ েমন েওয়ার 

শ্রযৌচিক ব্যাখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

সাোয্য শ্রনয়া শ্রযমি 

পামর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 
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wØZxq 

Aa¨vq: 

bvMwiK I 

bvMwiKZv 

➢ bvMwiK I bvMwiKZvi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ bvMwiKZv AR©‡bi 

Dcvq eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

➢ ‰ØZ bvMwiKZv e¨vL¨v 

KiZ cvie| 

➢ mybvMwiKZvi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwi‡Ki AwaKvi I 

KZ©‡e¨I aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwiK AwaKvi I 

KZ©‡e¨I m¤úK© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwiK `vwqZ¡ I  

KZ©e¨ cvj‡b AvMÖnx 

ne| 

- bvMwiK I 

bvMwiKZv 

- bvMwiKZv 

AR©‡bi c×wZ 

- mybvMwiK 

- bvMwiK AwaKvi 

- Z_¨ AwaKvi 

AvBb 

- AwaKvi I 

KZ©‡e¨I m¤úK© 

৮ ৩য় A¨vmvBb‡g›U 

‘পচরপূি জ নাগচরক অ্চধকার 

শ্রপমি েমি যোযে কিজব্য 

পািন করমি েয়’-  চনমির 

সংমকিগুমিা অ্ুসরি কমর 

২৫০-৩০০ েমের উপর 

একটি প্রচিমবিন তিচর কর। 

সংমকি- 

১। সূিনা 

২। নাগচরমকর গুিাবিী 

৩। সুনাগচরক চেসামব 

শ্রিাোর করিীয়/কিজব্য 

৪। শ্রিাোর পচরবামরর 

সিস্যরা নাগচরক চেসামব শ্রয 

সব অ্চধকার শ্রভাগ কমর 

িার িাচিকা 

৫। উপসংোর 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য 

বইএর সোয়িা 

শ্রনয়া শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

সাোয্য শ্রনয়া শ্রযমি 

পামর 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 

 

Z…Zxq Aa¨vq 

: 

AvBb,m¦vaxb

Zv I mvg¨ 

➢ AvBb,¯̂vaxbZv I 

mv‡g¨i aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi†e| 

➢  AvB‡bi Drm eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢  AvBb,¯̂vaxbZv I 

mv‡g¨i m¤úK© we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

- AvBb 

- AvB‡bi 

cÖKvi‡f` 

- AvB‡bi Drm 

- bvMwiK Rxe‡b 

AvB‡bi kvmb 

- ¯̂vaxbZv 

১০ ৪ে জ A¨vmvBb‡g›U 

১। শ্রিাোর এিাকায় নারী 

চনয জািন, োিকাসচি ও 

চকমোর গ্যাং এর শ্রিৌরাত্ম 

শ্রবমড় যাওয়ায়  চনমির 

অ্বস্থামন চনমর্মক কল্পনা 

কমর সোমর্ আইমনর োসন 

প্রচিষ্ঠার উপর সমব জাচ্চ ৩০০ 

 ১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 
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➢ AvB‡bi kvm‡bi ¸iæZ¡ 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

➢ AvB‡bi cÖwZ AvbyMZ¨ 

cÖ`k©b Ki‡e I AvBb 

†g‡b Pj‡e|  

- ¯̂vaxbZvi wewfbœ 

iƒc 

-AvBb I ¯̂vaxbZv 

-mvg¨ 

-mv‡g¨i wewfbœ iƒc 

-mvg¨ I ¯̂vaxbZvi 

m¤úK© 

েমের একটি প্রচিমবিন 

তিচর কর। 

সংমকিঃ  

১। একর্ন িাচয়ত্বেীি 

নাগচরক 

২। আইন প্রমিিা 

 

সাোয্য চনমি পামর সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 

 


